Datum: 17 maart 2020
Betreft: Update afspraken sluitingsperiode t/m 6 april

Beste leerling, ouder,
Gisteren en vandaag zijn alle docenten aan de slag gegaan om een online leeromgeving te
organiseren. Het is mooi om te zien hoe iedereen zich inzet om het leerproces van de leerlingen
maximaal te faciliteren, dat collega’s die een activiteit hadden georganiseerd zelf actie ondernemen
om verplichtingen af te zeggen, dat leerlingen, ouders en collega’s suggesties delen en dat velen
bereid zijn in deze situatie een stapje extra te zetten.
Toetsen en examens:
Zoals eerder gezegd, komt de 3e toetsweek te vervallen en wordt voor de SE’s naar alternatieven
gezocht.
 In een gezamenlijk besluit van de schoolbesturen van het VO in Nijmegen is afgesproken dat er
gedurende de sluitingsperiode geen enkele vorm van schoolexaminering plaatsvindt. Dit is
overigens ook landelijk veelal de lijn die nu gevolgd wordt om leerlingen gelijke kansen te bieden.
Dat betekent dat ook het afnemen van mondelingen tijdens de sluitingsperiode geen optie is. Hoe
het dan wel gaat, is nu nog niet te voorspellen. Er wordt landelijk overleg gevoerd om te bepalen
hoe de schoolexamens en de centrale examens verder moeten gaan verlopen. Dat is dus
afwachten.
 Voortgangstoetsen die gepland stonden in de toetsweek komen te vervallen; ze worden niet later
alsnog gepland om te voorkomen dat er tijdens reguliere lesweken teveel toetsdruk gaat
ontstaan. We hebben door het uitvallen van deze weken de lessen hard nodig om de geplande
lesstof te behandelen. We adviseren collega’s de voortgang te volgen door het digitaal laten
inleveren van opdrachten.
 Het wegvallen van de voortgangstoetsen zal voor leerlingen niet leiden tot nadelige
consequenties bij de overgang. Uiteraard houden we bij de overgangsvergaderingen rekening met
de ontstane situatie.
Onderwijs:
In de update van gisteren is in de bijlage aangegeven dat we ons onderwijs in een online omgeving
gaan aanbieden conform het vaste lesrooster.
 Leerlingen krijgen dagelijks per mail te horen welke docenten afwezig zijn en van wie ze die dag
geen onderwijs kunnen verwachten (welke lessen niet doorgaan).
 De Monnikskap gaat volgens dezelfde systematiek het onderwijs aanbieden. Voor vragen
daarover kunnen leerlingen zich het beste richten tot de mentor. Voor algemene vragen is de
afdelingsleider, dhr. Groenenberg, per mail bereikbaar.
 Leerlingen die gebruik maken van een leen-iPad, kunnen hun exemplaar vandaag of morgen
ophalen bij de school (melden bij de conciërge). De leen-iPad kan voor het schoolwerk
meegenomen worden en hoeft pas na de eerstvolgende lesdag op school (7 april?) weer
ingeleverd te worden.
 We verwachten dat niet alle leerlingen zomaar te motiveren zijn om op afstand in de online
omgeving aan de slag te gaan. Aan ouders daarom de vraag om uw zoon of dochter zoveel
mogelijk te motiveren om in het leerritme te blijven.
 Donderdag a.s. gaat het MT om 12.30 uur een eerste evaluatie houden over het onderwijs dat op
deze wijze aangeboden wordt. We staan open voor alle suggesties die kunnen bijdragen aan
verbetering.

Afronden profielkeuze (leerjaar 3):
Omdat het inleveren van de definitieve profielkeuze uiterlijk 1 april moet gebeuren en de school in
de tussentijd dicht is, hebben we met de leerlingen van de 3e klassen de volgende afspraken
gemaakt:
 De deadline voor het inleveren van de definitieve profielkeuze in dedecaan.net blijft staan op
woensdag 1 april;
 De uitdraai op papier die ondertekend moet worden door ouders en leerling leveren de leerlingen
in zodra de school weer open is;
 Sommige leerlingen zijn nog in gesprek met hun mentor over de definitieve keuze of wilden nog
een gesprek met een vakdocent of decaan aanvragen. Dit doen we nu per mail en telefonisch. De
mentor kan tijdens het mentoruur contact opnemen met een leerling voor een gesprek.
Andersom kunnen leerlingen per mail ook een gesprek aanvragen met de mentor, een docent of
een van de decanen.
Leerlingen die vragen hebben, richten zich in eerste instantie tot hun mentor. Op school zal de
komende weken tijdens de openingstijden dagelijks iemand van het MT aanwezig zijn om algemene
vragen te beantwoorden.
Vanaf morgen gaan we zien in hoeverre het gaat lukken om een vorm van onderwijs te verzorgen
waarmee we de komende weken zinvol kunnen overbruggen. Het vraagt veel van leerlingen, ouders
en collega’s. We wensen iedereen daar heel veel succes bij.
Namens het MT,
Nancy van Riet-Bunte
Menno Bartlema

